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Mariënberg en Beerzerveld op de kaart

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen kaarten kennen. 
Kaarten zijn plattegronden van steden en 
landschappen. Er kunnen routes of gebouwen op 
staan. Er zijn verschillende kaarten: wegenkaarten, 
topografische kaarten, kaarten met wandelroutes. 
Door oude en nieuwe kaarten te vergelijken kun je de 
geschiedenis van een gebied of dorp aflezen.

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van twee kaarten mimimaal drie verschillen 
aangeven tussen het gebied rond Mariënberg en 
Beerzerveld rond 1925 en nu.  

Werkvorm 
Stap 1
De docent introduceert de les en laat  de 
topografische kaart van 1925 op het  digibord zien 

(opzoeken via www.topotijdreis.nl, vul Mariënberg in 
bij ‘zoekterm’ en verschuif links de wijzer naar 1925. 
Als het goed is opent de kaart op 1925).
Dit is een kaart van bijna 100 jaar geleden. Vragen:
•  Wie weet waar Mariënberg ligt?
•  Wie weet waar Beerzerveld ligt?(instinker, bestond 

toen nog niet)
•  Wie weet waar het noorden ligt?
•  Wat zie je nog meer op de kaart staan (school, kerk 

etc)?

Stap 2 
Maken van opdrachten via opdrachtenformulier 

Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?
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TIP:
Een kostenloze rondleiding door de 
Engebertsdijkvenen om kennis te maken 
met het ‘veenlandschap’ onder leiding van 
Staatsbosbeheer. De boswachter heeft een 
speciale rondleiding voor dit onderwerp  
opgesteld. Om een afspraak te maken kan contact 
met Staatsbosbeheer Twente worden opgenomen 
via Mevrouw I. van der Linde, Telefonisch 
bereikbaar op 06-206 96 180 of via e-mail:
i.vanderlinde@staatsbosbeheer.nl 

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen  
•  Kaarten op digibord klaarzetten



Opdrachtformulier
Mariënberg en Beerzerveld op de kaart
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Kijk naar de kaart van 1925

1 De kaart heeft een aantal blauwe lijnen. Wat wordt er aangegeven in het blauw?

2 Wat zijn de dunne blauwe lijntjes?

3 Er loopt ook een dikke blauwe lijn door de kaart tussen’ Beezer’ en ‘veen’ heen. Wat zou dat zijn?

4 Er loopt boven in de kaart ook een slingerende blauwe lijn. Dat is een rivier. Weet jij toevallig welke?

5 Wat betekent het lichte groen?

6 Wat zou dan het roze zijn? Denk aan een plant die in september bloeit

7 Kun je de plaats Mariënberg vinden? Ligt die in het zuiden of noorden van deze kaart?

8 Je ziet daar rode stipjes. Wat zijn dat?

9  Staat Beerzerveld ook op deze kaart?

10  Je zien een lange lijn die zich van onder naar boven in tweeën splitst. Wat zou dat zijn?
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Wist je dat er een wandelpad langs Mariënberg loopt dat ze het ‘Monnikenspoor’ noemen? Deze route is al 
heel oud en werd in de middeleeuwen door de monniken gebruikt die in Sibculo in het klooster woonden. Zij 
hadden contact met een klooster in Duitsland bij Münster en gingen regelmatig bij elkaar langs. 
Open google en zoek op monnikenspoor Overijssel. Jij vindt dan een digitale route van het oude 
monnikenspoor. Kun je de route intekenen op het kaartje? 
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Kijk naar de kaart van nu

1  Noem eens drie dingen die hetzelfde zijn als in 1925?

2  Noem eens drie dingen die nu anders zijn dan in 1925?
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1  Water

2  Sloten

3  Het Kanaal Almelo –de Haandrik (kanaal is goed)

4  De vecht

5  Weiland

6  Heide

7  In het noorden aangegeven

8  Gebouwen (woningen, boerderijen)

9   Nee dat bestond nog niet als dorp  in 1925, maar de oplettende leerling ziet wel een school aan het 
kanaal en een P.Kerk

10  De spoorlijn

11  Het spoor is er nog, het kanaal is er nog, de slootjes in het landschap zijn er nog

12  De heide is veel minder geworden, dorp Beerzerveld is ontstaan, dorp Mariënberg is groter geworden, 
de legenda van de kaart is anders (eerst gebouwen rood, nu zwart) er is een grote rode weg door het 
gebied gekomen (N35)
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Antwoordformulier 


